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TYTUŁ: PRODUCENT OBRABIAREK SZKOLENIOWYCH TOCK-AUTOMATYKA

CENA: 1,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: TOCK-AUTOMATYKA (.: tock :.)
  Adres: Ks.Abp.E.kisiela 28
  Miasto: Białystok
  Województwo: podlaskie
  Telefon: 856616121
                

OPIS:

Firma TOCK-AUTOMATYKA zajmuje się produkcją lekkich, szkoleniowych obrabiarek CNC, dystrybucją oraz sprzedażą
optoelektronicznych oraz indukcyjnych liniałów pomiarowych do pomiaru przemieszczeń liniowych i kątowych w obrabiarkach
konwencjonalnych i CNC oraz kompleksową obsługą firm w zakresie doboru odpowiednich elementów systemów pomiarowych do
obrabiarek oraz ich zamienników. Firma TOCK-AUTOMATYKA jest generalnym przedstawicielem dwóch największych producentów
liniałów pomiarowych na rynku europejskim firm: TELA ze Słowenii i AMO z Austrii. Firma TOCK-AUTOMATYKA jako wyłączny
przedstawiciel w Polsce oferuje najkrótsze terminy dostaw, najwyższej jakości produkty wytwarzane według europejskich standardów
oraz profesjonalne wsparcie wdrożenia systemów pomiarowych. Firma TOCK-AUTOMATYKA posiada w swojej ofercie najlepsze na rynku
liniały pomiarowe do obrabiarek oraz największy wybór zamienników liniałów pomiarowych czołowych producentów: Heidenhain, RSF,
Accurite, Fagor, Anilam, Mitutoyo i wielu innych. Na firmowej stronie www.tock.pl dostępna jest wyszukiwarka zamienników liniałów
pomiarowych, umożliwiająca dopasowanie rodzaju produktu do potrzeb i oczekiwań Klienta. Szeroka gama produktów oferowanych
przez TOCK-AUTOMATYKA obejmuje wszelkie niezbędne elementy wykorzystywane w obrabiarkach: oryginalne podzespoły do
obrabiarek, elementy systemów pomiarowych: liniały pomiarowe, przetworniki obrotowe impulsowe i absolutne, wyświetlacze położenia,
konwertery, interpolatory zewnętrzne, kable sygnałowe i inne. Dostępność produktów oraz fachowa wiedza specjalistów z TOCK-
AUTOMATYKA zapewniają Klientom wsparcie techniczne oraz autoryzowany serwis.
Firma TOCK-AUTOMATYKA jest producentem lekkich obrabiarek CNC dla celów szkoleniowych i lekkich prac narzędziowych.
Obrabiarki wyprodukowane przez naszą firmę: TOCK HTC-4000 i frezarka TOCK VMC-2000 (z najnowszymi sterowaniami Sinumerik
828D i napędami serwo Sinamics S120 firmy Siemens) stanowią zaplecze szkoleniowe szkół zawodowych, przemysłu maszynowego oraz
biznesu zapewniając najwyższą jakość i efektywność kształcenia w standardach przemysłowych. Firma TOCK-AUTOMATYKA opracowała
innowacyjny system szkoleniowy EXPERT CNC-FMS, który zapewnia najnowsze wyposażenie techniczne, udostępnia metodologię oraz
wytyczne dotyczące organizacji kształcenia praktycznego w zakresie CNC i robotyki wraz ze wsparciem wdrożenia oraz obsługi.
Partnerem szkoleniowym firmy TOCK-AUTOMATYKA jest firma SIEMENS. Szczegółowe informacje o oferowanych produktach,
możliwościach współpracy oraz szkoleniach dostępne są na www.tock.pl oraz telefonicznie pod numerem 85 661 61 21


